
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 11 januari 2018 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 30 november en 7 december 2017 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Resultaat uitvoering plan van aanpak huishoudelijke ondersteuning en verbetering 

dienstverlening Wmo 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: Behandeld 

(2017/345367) 

   Toezeggingen - Toezegging rapport onderzoek huishoudelijke ondersteuning  
De wethouder zegt toe het definitieve rapport van het recentelijk afgeronde onderzoek binnen 

veertien dagen aan de commissie voor te leggen.  

(2018/43492) 

 

7.  Reactie college op advies Participatieraad 'op weg naar zelfstandigheid' 

Commissie Samenleving 7-12-2017: o.v.v. PvdA geagendeerd ter bespreking. 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: bespreking uiteindelijk niet nodig 

(2017/496382) 

   Vaststellen actieplan: Op weg naar volwassenheid 18-/18+ 

Cie Samenleving 11-1-2018: als achtergrondinformatie geagendeerd 

(2017/28159) 

 

 Pauze 

 

8.  Brief participatieraad 10 november 2017 inz ongevraagd advies aanbesteding 

leerlingenvervoer Haarlem in 2018 

Cie Samenleving 11-1-2017: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA 

vergadering 30 november 2017) 

Cie Samenleving 11-1-2017: behandeld 

(2017/576868) 

8.1 Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer in Haarlem 2018 

Commissie Samenleving 30- 11-2017: op verzoek van PvdA agenderen vergadering 

cie Samenleving 7 december as. 

Commissie Samenleving 11-1-2018: behandeld 

(2017/520454) 

8.2 Reactie college op Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer in Haarlem 

2018 

Commissie Samenleving 11-1-2018: behandeld 
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(2017/520454) 

8.3 Voortgangsrapportage Regiorijder 

Commissie Samenleving 11-1-2018: behandeld 

8.4 Notitie aan de raden inzake Regiorijder Systeem 

Commissie Samenleving 11-1-2018: behandeld 

 

9.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging stand van zaken invoering harmonisatie kinderopvang 
Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van de heer Azannay (GL), navraag te doen naar de 

situatie in Haarlem inzake de invoering van de Harmonisatiewet kinderopvang en de 

commissie daarover te informeren. 

(2018/43478) 

 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Samenvatting rapport nationale ombudsman 'Vrouwen in de knel' 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: Op verzoek van D66 (tegelijk behandelen 

met het initiatiefvoorstel van VVD en D66, volgt nog) 

(2017/504187) 

 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1 Brief Shelter City, dd 15/12/2017, brief aan Cie Samenleving 

Commissie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/603502) 

2.2 Brief aan commissie Samenleving van wethouder Jur Botter d.d. 13 december 2017 

inzake voortgang The Haarlem Project 

Commissie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/599772) 

2.3 Brief wethouder Snoek aan commissie Samenleving dd 29-11-2017: Geef kinderen 

een stem! 

Commissie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/574041) 

2.4 Brief aan commissie Samenleving d.d. 18 december 2017 van wethouder Jur Botter 

inzake resultaten subsidieregeling sociale initiatieven 2017 

Cie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/606985) 

 2.5 ESF-aanvraag Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) 
het college is bevoegd om namens de regio de aanvraag in te dienen.  

(2016/584479) 

Cie Samenleving 11 januari 2018: ter kennisgeving aangenomen 
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(2016/584479)

 2.6 Motie 14.3 Trek alsnog motie 5BIS vd SP over de stsreep; Perspectief voor

werklozen.....

Commissie Samenleving 11-1-2018: vooralsnog ter kennisgeving aangenomen, SP

gaat hierover technische vragen stellen en er volgt mogelijk een verzoek tot

agendering

(2016/538256)

 2.7 Motie 8 Laat (jongere) burgers niet rondspoken

(2017/311569)

Commissie Samenleving 11 januari 2018: agenderen op verzoek van AP gelijk met

extra informatie wethouder over de stand van zaken en afdoening toezegging

zwerfjongeren

(2017/311569)

 2.8 Toezegging informatie problemen transitie doelgroepenvervoer

Commissie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen

(2017/41732)

 2.9 Motie 3 Eerst briefadres, daarna pas controle

(2017/311547)

Commissie Samenleving 11 januari 2018: vooralsnog ter kennisgeving

aangenomen, de SP overweegt te agenderen

(2017/311547)

 2.10 Toezegging zwerfjongeren

Commissie Samenleving 11 januari 2018: agenderen op verzoek van AP gelijk met

extra informatie wethouder over stand van zaken en afdoening motie 8 Laat 

(jongere) burgers niet rondspoken (agendapunt 2.7)

(2017/252762)

 2.11 Toezegging tarieven vaktherapie

Commissie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen

(2017/582934)

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Art.38 vragen ChristenUnie inzake mensenhandel 

(2017/526728) 

Cie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen dat de vragen nog niet 

zijn beantwoord 

(2017/526728) 

 
 

 

 

 
 
 


